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Formanden har ordet

Sommerferien er for de flestes vedkommende ved at være overstå-
et, og vi går mod efterår. Der er i august og september mulighed for 
nogle rigtig fine aftenture til vores åer efter havørred. At sidde eller 
gå ved åen en sensommeraften, mens mørket kommer snigende og 
duggen falder er godt for sjælen. Og samtidig er der gode chancer 
for at fange fisk, men det kræver at pakke fiskegrejet og komme af-
sted til åen.  

Der er nedsat en arbejdsgruppe, som skal lave et projekt for de sid-
ste 15 fald/stryg på Gels Å Sammenslutningens stykke af Gels Å. 
Dette indebærer udlægning af grus og sten, lave nogle brede stryg 
nedstrøms opstemninger og udnytte faldet til gydebanker. Arbejds-
gruppen består af lystfiskere og lodsejere. 

I bestyrelsen arbejder vi med mange ting, hvoraf der blot skal næv-
nes: Udlægning af juletræer i Slivsø, sandartprojekt i Haderslev 
Dam, udlægning af sten i østvendte vandløb, Slivsø Bådelaug og 
fremtiden, virkemidler ud for Haderslevs kyst, forbud mod kommer-
ciel guidning langs fiskevand disponeret af Sønderjysk Sportsfisker-
fiskeriforening.

ny regel gældende for Kommerciel guidning 
ved Sønderjysk Sportsfiskerforenings fiskevande
Kommerciel guidning er ikke tilladt på fiskevand, som disponeres af 
Sønderjysk Sportsfiskerfiskeriforening. Med den nye regel håber vi 
at undgå problemer ude ved vores fiskevande, som man har oplevet 
i andre foreninger, når kommerciel guidning (betaling til guiden for 
fisketuren) tager overhånd og skaber problemer både for lodsejere 
og foreningsmedlemmer.

Knæk og Bræk
Preben Nielsen
Formand   
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MST Sydjylland vil i forbindelse med det 
nationale overvågningsprogram NOVA-
NA foretage fiskeundersøgelse i Hader-
slev Dam. Miljøstyrelsen vil sætte i alt 10 
garn – og vi forventer at sætte garnene 
onsdag eftermiddag den 7. september 
i tidsrummet kl. 16-17 og tage dem op 
igen torsdag morgen den 8. september  i 
tidsrummet kl. 06-08 (med forbehold for 
datoændringer alt efter vejret).

Formålet med undersøgelsen er at 
bestemme fiskebestandens sammen-
sætning og fiskenes størrelsesforde-
ling. Til dette formål anvendes biologi-
ske oversigtsgarn af typen Ny Nordisk 

Norm. Garnene er 30 m lange og består 
af 12 sektioner a’ 2,5 m med forskellige 
maskestørrelser fra 5 til 55 mm. Garne-
ne vil være markeret med orange runde 
fenderbøjer påsat »gule fiskerimærker« 
(med adresse og formål).

Fiskerikontrollen er ligeledes blevet 
orienteret om undersøgelsen. Undersø-
gelserne vil foregå som beskrevet i den 
tekniske anvisning for fiskeundersøgel-
ser i søer (TA nr. S05) fra DCE / Aarhus 
Universitet. 

Resultater af undersøgelsen vil efter-
følgende kunne ses på: miljoedata.mil-
joeportal.dk

... dit lokale bad- og energicenter... dit lokale bad- og energicenter... dit lokale bad- og energicenter... dit lokale bad- og energicenter

Åbningstider i Bad og Energiudstillingen:
mandag - torsdag....13.00 til 16.00
fredag......................  8.00 til 12.00
Eller efter aftale. 

Aarøsundvej 60 · 6100 Haderslev · Tlf 74 52 27 14 · Fax 74 53 27 18

info@warnckesport.dk  ·  www.warnckesport.dk

WARNCKE SPORTSPRÆMIER
 v/Gunnar Toft

 

SPORTSPRÆMIER ·  BRANDVÆSEN GAVER ·  GAVEARTIKLER ·  GRAVERING

Hoptrup
Hoptrup Hovedgade 53
6100 Haderslev
tlf. 74 57 52 04

Rådhuscentret 2 · 6500 Vojens
Tlf.: 74 54 24 84 · E-mail: 609@edc.dk

Haderslev Dam fiskeriundersøgelse

Haderslev Dam. Foto: Lars Østergaard Jensen.
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Den sidste søndag før skolestart afholdt 
Sønderjysk Sportsfiskerforening tradi-
tionen tro fiskekonkurrence i Fuglesøen 
i Vojens for skolebørn i Haderslev Kom-
mune.Vejret var fra morgenstunden per-
fekt til fiskeri, overskyet med lidt solstrejf 
og næsten ingen vind. Hen på dagen 
ændrede vejret sig og der kom enkelte 
regnbyger som dog ikke kunne skræm-
me deltagerne væk. 

Der var god tilslutning til fiskekonkur-

rencen, 18 tilmeldte mødte op og der 
blev fisket på livet løs. Næsten alle prø-
vede at fange en fisk. En del deltagere 
var gengangere, og det er altid hygge-
ligt at få en snak med børnene om de 
tidligere år og deres fangster. Mange 
prøver at fange deres første fisk, når fi-
skekonkurrencen afholdes. Netop dette 
oplevede Elias Jensen, da han fangede 
en flot brasen på 22 cm og det kunne 
ikke gå hurtigt nok med at komme hen til 
mor og far for at vise fisken frem.

Største fisk blev en gedde på 86 cm, 
næststørste fisk en gedde på 51 cm og 
største brasen på 22 cm.

Der var præmier til største fisk og en 
lille præmie (endegrej) til alle deltagere, 
så ingen gik tomhændet hjem.

Sønderjysk Sportsfiskerforening hav-
de taget traileren Fiskeekspressen med 
til fiskekonkurrencen. Traileren kan lå-
nes af foreninger, skoler og private, som 
vil lave en fisketur. Traileren indeholder 
alt, hvad der skal bruges for at komme 
ud og fiske som fiskestænger, endegrej 
med mere.

Fuglesø Fiskekonkurrence 
Af Preben Nielsen

Sønderjysk Sportsfiskerforening er en 
del af Fiskeekspressen og har forpligt- 
et sig til at holde styr på indholdet i trai-
leren samt stå for udlån til dem, som har 
lyst til at låne den. Sønderjysk Sports-
fiskerforening arrangerer et antal fiske-
ture til forskellige fiskevande de næste 
3 år. 

Danmarks kyster, moler, åer og søer 
byder på fantastiske fiskeoplevelser for 
store og små. Med Fiskeekspressen 
kan I komme godt i gang med at fiske, 
uanset om I vil fiske makreller på molen, 
ørred på kysten eller skaller i søen. Fi-
skeekspressen er et landsdækkende til-
bud om udlån af grej til familier, forenin-
ger, skoler, dagtilbud og andre grupper, 
der vil ud at fiske.

Du kan besøge Fiskeekspressen, når 
den holder ved din lokale strand, og du 
kan selv låne en trailer til et fiskearran-
gement for grupper. Fiskeekspressens 
10 trailere har hjemsted i alle dele af lan-
det.

Projektet Fiskeekspressen skal sikre 
lystfiskeri for alle og er et 3-årigt forsøgs-

projekt, der indgår i regeringens som-
merferiepakke »Sommer i Danmark« 
under initiativet »Bedre muligheder for 
lystfiskeri«. Formålet er at undersøge, 
om muligheden for at låne gratis udstyr 
og få hjælp til at fiske kan få flere til at 
blive lystfiskere. Projektet er finansieret 
af Miljø- og Fødevareministeriets natur-
målsmidler. Danmarks Sportsfiskerfor-
bund og lokale sportsfiskerforeninger 
står for driften af Fiskeekspressen

Fisketraileren indeholder bl.a.:
• 20 komplette fiskesæt m. hjul/stang
• Endegrej til put and take, søfiskeri,  
 åfiskeri, havnefiskeri og kystfiskeri
• Waders
• Redningsveste til børn
• Krabbestænger
• Tænger, krogløsere, fiskeknive 
 og skærebrætter
• Insektsigter til at udforske 
 dyrelivet på bunden
• Fotobakker
• Net til rejestrygning
• Fangstnet

Foto: Preben Nielsen.
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Den 2. juni var der arrangeret fremvis-
ning af de nye stryg i Brede Å sammen 
med lodsejerne fra Gels Å Fiskerifor-
ening, Torben Hansen fra Brede Å, Finn 
Sivebæk og SU. En rigtig givtig aften 
som sluttede i Brede Å’s klubhus med 
kaffe og blødt brød. 

Vi havde et rigtig godt møde med besty-
relsen for lodsejerne ved Gels Å som 
er meget positive for, at vi får etableret 
mange nye stryg i Gelså. Der er siden 
blevet nedsat en arbejdsgruppe, der 

skal arbejde for en gennemførsel af 
flest mulige af de 15 potentielle stryg. I 
arbejdsgruppen sidder formanden for 
bredejerne Søren Lund Hansen, Peter 
Thyssen der er lodsejer, Torben Han-
sen fra Brede Å Lystfiskerforening samt 
Niels Lodberg og Tom Donbæk. Torben 
har tilbudt at være med i arbejdsgrup-
pen, idet han selv har gennemført to lig-
nende projekter sidste år og gennemfø-
rer tre projekter igen i år. Hans viden og 
erfaringer er guld værd og letter vejen til 
gode projekter betydeligt.

Nyt fra Gels Å Sammenslutningen 
om de sidste 15 stryg
Af Preben Nielsen

Stryg nedenfor Løgumkloster. Foto: Lars Østergaard Jensen.

Dagbladet JydskeVestkysten skrev den 
12. juli en udførlig artikel om, hvordan 
roere fra Haderslev Roklub igen havde 
fundet en druknet odder i ulovlige ruser 
i Haderslev Yderdam. Ruserne var ikke 
blot sat for tidligt ud, men var heller ikke 
udstyret med særlige odderriste, der 
sikrer at dyrene ikke kan komme ind i 
rusen.

Formanden for Sønderjysk Sportsfi-
skerforeningen, Preben Nielsen og Vi-
cefiskeriinspektør Steen Nielsen fra Fi-
skeristyrelsens afdeling i Kolding samt 
Lars Møller fra Haderslev Roklub udta-
ler sig om sagen i dagbladets artikel, der 
kan læses under dette link: 

Fredede oddere druknet i ulovlige 
ruser i Haderslev Dam

Der har med sikkerhed været en bestand af oddere i Haderslev Dam de sidste 5 år.
Foto: Lars Østergaard Jensen.

Regler for ruser i ferskvand
I ferskvand må man bruge ruser 
fra 1. august frem til 15. oktober. 
Det fremgår af en pjece, man kan 
downloade fra Fiskeristyrelsens 
hjemmeside. 

Ruserne skal være forsynet med 
odderriste, der forhindrer odder-
ne i at komme ind i ruserne.

Hvis man opdager ulovligt fiskeri, 
så kan man anmelde det på sty-
relsens hjemmeside.

Man kan læse mere om regler for 
fritidsfiskere og lystfiskere på Fi-
skeristyrelsens hjemmeside.

https://jv.dk/artikel/odder-druknede-i-
ruse-roere-raser-over-ulovlige-ruser-i-
haderslev-yderdam

https://jv.dk/artikel/odder-druknede-i-ruse-roere-raser-over-ulovlige-ruser-i-haderslev-yderdam
https://jv.dk/artikel/odder-druknede-i-ruse-roere-raser-over-ulovlige-ruser-i-haderslev-yderdam
https://jv.dk/artikel/odder-druknede-i-ruse-roere-raser-over-ulovlige-ruser-i-haderslev-yderdam
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I denne artikel fortæller Per Karlsen 
om erfaringer med denne spænden-
de disciplin ved åen og på kysten. 

Ja, jeg hører til den tossede del af fluefi-
skerne, som med stor fornøjelse dyrker 
tørfluefiskeri og binder mine tørfluer. 
Jeg følger nok ikke helt normen, når 
talen falder på klassisk tørfluefiskeri – 
hverken ved fluestikket eller ude ved 
vandet. Det startede i 1960 og jeg har 
derfor prøvet alt det grej, der hører til fa-
get som stænger – lige fra splitcane til 
glasrør og endelig de mest fornøjelige 
at arbejde med, nemlig kulstængerne. 
Mine første kulstænger fik jeg i 1974 
og var af mærkerne RST Cormoran, og 
Thomas & Thomas, der med et lille svip 
ganske gav splitcane grundigt baghjul, 
både med hensyn til lethed og præcise 
kast.

Gennem tiden har jeg dertil prøvet 
alt indenfor flueliner både af bedste og 

af meget tvivlsom kvalitet – lige fra de 
ældre silkeliner til nutidens af moderne 
plastmaterialer. Den dag i dag er jeg sik-
ker på, at en god gammeldags DT-line 
vil kunne gøre arbejdet.

Jeg er selvlært ud i fluebinding, men 
har haft mine læremestre som Preben 
Torp Jacobsen, Store Erik fra Vojens, 
Jens Staal og andre, men jeg har altid 
gået egne veje. Hurtigt lærte jeg insek-
ternes verden og deres betydning for 
fiskenes valg af føde, og her var mine 
tyske kollegaer rigtig dygtige til at lære 
fra sig. Senere stødte jeg på Roman 
Moser og Hans Von Klinken, og så blev 
der fyldt endnu mere teori på.

Langs åerne
I årenes løb har der ikke været mange 
danske vandløb, som ikke blev besøgt. 
Jeg har haft det held gennem mere end 
35 år at have nogle af de bedste stal-
ling- og bækørredvande lige uden for 

Havørred på tørflue 
Af Per Karlsen

døren her i det sønderjyske, men også 
Gudenå og åerne længere nordpå har 
været kamppladser for hele min familie, 
som intenst har dyrket tørfluefiskeri.

Udover bækørred og stalling har jeg 
haft det held at kunne dyrke tørfluefiske-
riet efter havgående regnbueørreder, 
steelheads, ikke mindst i Himmerland, 
men også i de lokale små vandløb har 
der været gevinst. Jeg er stadig på fær-
de langs disse små perler, når tiden er til 
tørfluefiskeri.

I det sønderjyske har tørfluefiskeriet 
efter havørred være koncentreret om-
kring øvre Gels Å og Hoptrup Å, mest 
om efteråret eller eventuelt under en 
steghed indian summer, når man kan 
være så heldig, at der er trukket nye 
blanke havørreder op i åen. På de gode 
dage kan fiskene virkelig tage for sig af 
insekter, der lander på vandet. Ørreder-
ne tager især store vårfluer, men også 
alle andre insekter som biller, stankel-
ben, døgnfluer, men oftest må man ty til 
blindfiskeri, hvor der både kastes op- og 
nedstrøms og håbe på, at havørrederne 
stiger til fluen – hvilket sker oftere end 

man tror. En sådan frisk opstegen 3-ki-
los havørred på tørflue giver lige det 
rigtige chok og en oplevelse ud over det 
sædvanlige.

Ved kysten
På kysten har tørfluefiskeri som en selv-
følge været anvendt, når fiskene har 
været villige, og jeg har ved dette me-
get underholdende fiskeri fået min del 
af både havørreder, regnbueørreder og 
hornfisk. 

Tørfluer til havørred
Fluerne til tørfluefiskeri efter havørred 
har udviklet sig gennem årene og omfat-
ter mange typer. Jeg vil anbefale at sø-
ge på nettet og se, hvad specialisterne 
bruger af fluer her i Danmark.

Jeg bruger flere set up til mit 
tørfluefiskeri efter havørred i 
åen og nogenlunde samme 
udstyr på kysten:

Stænger
RST 11’ - 3 delt kl. 5/6
Teto (T&T) 9’ kl. 6.

Fluehjul
A Jensen Auratus
Baltzer Titan Fly.

Flueliner 
DT-liner eller special liner til 
tørfluefiskeri.

Forfang 
0,25 mm af fluocarbon – og så 
langt, som man kan styre!

En flot havørred på 3,65 kilo og 68 cm fanget ved Bevtoft i Gels Å 
på en stor Humpy (Edderkop) bundet på krogstørrelse 6.
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Mine egne mønstre til havørred-tør-
fluer er nok mere sat sammen efter er-
faringer, men jeg bruger gerne lidt store 
fluer bundet på streamerkroge størrelse 
12 til 6. Fluerne bindes, så de virkelig er 
højt flydende. De moderne skumfluer 
kan ikke undværes, da de dels fylder 
meget på vandet og dels fordi fiskene 
villigt hugger på dem. Jeg laver og bru-
ger reelt alt, hvad der findes af forskel-
lige typer af skumfluer – det er kun for-
holdene, der afgør hvilke, der kommer 
på forfanget.

Standard tørfluer til havørred til åen 
og kyst er i dag bundet både traditionelt, 
men også blandet med skumprodukter 
af hensyn til flydeevne. I forløbet laves 
også en del tørflue med materiale af 
hår. Disse er uhyggelig effektive både i 
fersk- og saltvand. Hårfluer er yderligere 
præpareret med flydemidlet Mucilin – et 
flydende silikonemiddel, der er utrolig 
effektivt til imprægnering.

En af fordelene ved at lave tørfluer til 
havørred er, at man kan bruge lidt større 
hacklelfjer – mest fordi man binder disse 
tørfluer med både front- og kropshack-
ler. I fluebinderens moderne verden og 

også CDC-fjer brugbare til store tør-
fluer. Jeg køber normalt mine CDC-fjer 
i de store størrelser beregnet til kystens 
CDC-rejer. Disse fjer er af en utrolig flot 
kvalitet, men koster også kassen.

Generelt er det praktiske fiskeri med 
tørflue efter havørred betinget af godt 
vejr både ved åen og ude på kysten. 
Men behersker man sine kast, kan der 
også under dårlige vejrforhold fanges 
fine fisk af en størrelse, som normalt tør-
fluefiskeri ikke giver mulighed for.

Kan man fange laks på tørflue?
Nu er vi i Danmark også kommet rigtig 
godt i gang med laksefiskeriet, og det er 
muligt at overføre tørfluefiskeriet til dan-
ske laks, men jeg har ikke selv erfaring 
med det praktiske fiskeri. Til gengæld 
har jeg i mere end 40 år bundet tørfluer 
til laks for mine nordiske kunder og har 
derfor fået et godt indblik i de mønstre, 
som bruges oppe i Skandinavien. Har 
man mod på at prøve kræfter med dan-
ske laks, så prøv at søge på nettet, hvor 
der efterhånden er samlet en del erfa-
ring og vide herom.

Her ses nogle af mine personlige bedste tørfluer til havørred.

BARSØTUR II
Tur nr. 97 | 4.-6. november 2022

Kom og vær med i kampen om det meget eftertragtede 
bæger, præmier, æren, håneretten med mere.

Vi bor i den tidligere spejderhytte omkring 50 meter fra 
færgelejet. I løbet af weekenden får alle to mindre 

opgaver for eksempel madlavning, opvask, lave kaffe. 
Derudover er der frit slag for, hvad man ønsker at bruge tiden til. 

Øen er cirka 6 kilometer i omkreds, så der er masser af 
fiskepladser inden for kort rækkevidde. Hytten har to store og 
to mindre sovesale, et stort industrikøkken og toiletbygning. 

Turens pris er 500,00 kr. inkl. færgebillet, overnatning 
samt lækker mad fra fredag til søndag middag. 

Såfremt der er ledige pladser, vil det være muligt at 
medtage én gæst. Prisen for gæster er 600,00 kr.

Tilmelding og betaling
Mobile Pay på tlf. 29 42 78 77 (husk navn!) 

Netbank betaling, senest fredag den 28. oktober  

Er du i tvivl om noget, så er du velkommen til at 
kontakte turlederen, Lene på tlf. 29 42 78 77. 
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Et helt uvirkeligt tal. Men det er så sandt, 
som det er skrevet. Haderslev og Om-
egns Sportsfiskerforening HOS, star-
tede turen som endagstur i starten af 
1970’erne, men man fandt hurtigt man-
ge fordele ved at tage en overnatning, 
så efter nogle år blev det til weekend-
ture. 

I dag, som dengang, afvikles turen 2 
gange årligt, nemlig i Bededagsferien 
og den første (hele) weekend i novem-
ber. Kun coronaen har indtil nu formået 
at spænde ben for den tradition. Heldig-
vis havde vi i foråret igen lov til at tage af 
sted uden restriktioner af nogen art. 

Der kunne hurtigt mærkes stor inte-
resse for at sikre sig en plads på turen 
og således var vi 23 overnattende gæ-
ster og 2 dagsgæster af sted. Hytten 
var således fyldt op og turlederen måtte 
derfor sidde på arla-kasser til de fleste 
måltider.

Turen har mange traditioner og en 
af dem er indtagelse af grillpølser fre-
dag middag på vestsiden af øen. Det er 

selvfølgelig helt frivilligt, om man til- eller 
fravælger dette, men alle deltagere er 
velkomne, og som det ses på billed-et, 
havde de fleste fundet vejen til grillen. 
Sjældent har der været så meget træng-
sel omkring grillen, hvor der blev sat 
hele 75 lækre pølser til livs. Den statio-
nære grill gør, at mange fisker i samme 
område om fredagen, og de første fisk 
bliver som regel også hevet i land her. 

Trods en forholdsvis fornuftig ind-
sats blev der dog kun indskrevet 1 fisk 
i fangstjournalen om fredagen – nemlig 
Bjarne Schmidts ørred på 750 gram for-
delt på 42 centimeter. 

Bjarnes drøm om at få bægeret, for-
svandt lørdag som dug fra solen, da 
Robert Kyster efter en beslutning om at 
tage ud for at overliste en fisk, kom slæ-
bende med en flot havørred som ved 
kontrol opmålingen var 67 centimeter 
og 3375 gram. Fisken blev fanget på op-
hængerflue. 

Barsø tur nr. 96
Af Lene Lorenzen

Aftensmad; medister med kartofler og rødkål. Fredags grillpølser.

De fleste andre mistede derefter tro-
en og modet. Bo Brodersen giver dog 
aldrig op, men på trods af stædighed 
– eller hvad pokker det er han kører på 
– kunne han ikke fange noget, der var 
større. Derimod fik han 2 lidt mindre; 
lørdag en havørred på 48 centimeter og 
1100 gram og søndag en på 55 centime-
ter og 1980 gram

Forud for turen havde vi spået en 
masse hornfisk, men fangsterne var ik-
ke overvældende, idet der kun kom om-
kring 20 hornfisk på land. Robert Kyster 
vandt således sit første Barsøbæger. 
Stort tillykke med det.

På trods af mange og gamle traditio-
ner har turen gennem tiden også udvik-
let sig. I hvert fald inden for det gastro-
nomiske. Flere af deltagerne har enten 
som erhverv eller hobby, kendskab til og 
lidenskab for fremstilling af lækkerier. 
Således er der på alle ture smagsprøver 
eller netop til turen fremstillede specia-
liteter. Ligeledes afgives der ønsker til 
menu, da flere har yderst fornuftige ev-
ner med hensyn til fremstilling af mad i 
større mængder. 

Søndag kl. 11.00 sluttede både fiskeri 

og konkurrence, da der altid venter et lil-
le oprydningsarbejde foran os før hjem-
turen. Der skal således gøres lidt rent og 
spises rester.

Igen havde vi en fantastisk weekend 
med en god kombination af hygge, gode 
og spændende fiskeoplevelser og læk-
ker mad.

Det har som sædvanligt været en for-
nøjelse og jeg håber at se mange på ef-
terårsturen.

 

Aftenkaffe fredag. Ostelagkage og franskbrød 
med megen og længe lagret ost.

Hygge på molen. Der er tidligere år fanget vinder-
fisk fra molen, så det kan blive seriøst.

Robert Kyster og havørred 67 cm og 3375 gr.
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I sidste halvdel af august og i september 
er havvandet stadigt varmt og midt på 
dagen, især ved solskin, holder havør-
rederne sig længere ude på dybt vand, 
indtil det bliver mørkt. Det har været 
almindeligt kendt latin blandt havør-
redfiskerne, som man derfor heller ikke 
møder mange af på kysten. Men til gen-
gæld kan man være heldig midt på var-
me stille sensommerdage at rende ind i 
meget store og flotte hornfisk, der oven-
på sommerens ædegilde ude på dybere 
vand nu er i betydelig bedre kondition og 
kampvægt, end da de i maj trak ind i vo-
res farvande ude fra Atlanterhavet vest 
for Irland. På deres vej tilbage til over-
vintringspladserne, trækker de mange 
steder nær kysten – helst med dybt og 

strømrigt vand – og altså ikke som i for-
året inde på lavt vand med ålegræs for 
at gyde.

Men det kræver lidt held at ramme 
ind i stimerne, men chancen er der 
altså – og chancen for at fange et par 
flotte hornfisk tykke som håndled er nok 
større midt på en varm, solflimrende 
sensommerdag – end udsigten til hav-
ørreder. Hornfiskene i sensommeren er 
efter min mening både federe og mere 
velsmagende end i foråret.

Som bonusgevinst kan man enkelte 
steder møde sommerens sidste makrel-
ler eller måske en stime mindre sej, der 
har boltret sig sommeren over i de indre 
farvande.

Kysttip til sensommerdage
Af Lars Østergaard Jensen

Sensommerhornfisk. Foto: Lars Østergaard Jensen. Fight med hornfisk. Foto: Lars Østergaard Jensen.
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Som ringe i vandet begyndte rygterne 
om storfangster at brede sig. På Fyn har 
man altid været lokalpatrioter, så her 
bed wobleren sig selvfølgelig først fast, 
Her var det på samme tid blevet meget 
populært at fiske med ABU Ambassa-
deur multihjul hvormed man kunne (og 
stadig kan) lave rekordlange kast med 
træwobleren. Men lidt efter lidt overgav 
også kystfiskerne i resten af landet sig.

Første møde med Flemming  
og hans kystwobler
Det var til kystkonkurrencen »Vejle Fi-
sker« i 1971, at jeg første gang mødte 
Flemming. Hans nevø Eskild havde 
inviteret mig. Sammen med ham og 
Flemming stod jeg en tidlig morgen ved 
Daugaard Strand. Ingen havde endnu 
fanget noget. Vandet var koldt og en 
klam tåge drev ind ude fra fjorden. Eskild 
og Flemming fiskede selvfølgelig begge 
med en rød/gul kystwobler på 25 gram, 
mens jeg stædig holdt fast i min pirk. In-
den der var gået 10 minutter, fangede 
Eskild nu en flot og knaldblank havørred 
på en plads, hvor tre andre deltagere i 

konkurrencen netop havde fisket minut-
ter i forvejen. Jeg var dog stadig ikke 
overbevist, men andre tog tråden op og 
købte et par woblere af Flemming. I lø-
bet af dagen indløb meldinger om flere 
ørreder fanget på hans klodsede træ-
pløk, og Flemming solgte flere og flere 
fra bilens bagklap. Da konkurrencen 
sluttede, var omkring halvdelen af de 
indvejede havørreder lokket i fordærv 
af den rød/gule fynske kystwobler – vin-
derfisken inklusiv.

Kort tid senere kom kystfiskerne ved 
Åbenrå med på holdet, og efter få sæ-
soner blev der fanget havørreder og 
masser af torsk på den grimme fynske 
ælling fra alle landets kyster. I løbet af 
1970’erne gik trenden dog mod lettere 
agn til kystens havørreder. Derfor sø-
satte Flemming wobleren også i mindre 
modeller på 8 og 12 gram som sup-
plement til den første på 25 gram og 
en længere og slankere på 20 gram. 
Udover den rød/gule farvekombination 
kunne man også få wobleren i grøn/gul 
og sort/gul og sort/sølv. Torskefiskerne 
var dengang begejstrede for den 25 

Første gang jeg så en af de rød/gule 
fynske kystwobler, syntes jeg at det var 
noget af det grimmeste man kunne finde 
på at smide ud til de kræsne havørreder. 
Det er nu 53 år siden, og jeg blev snart 
meget klogere. Efter få ture blev de og 
er stadig et fast indslag i blinkæsken, 
da de trak fine havørreder og masser af 
torsk på land. 

I 1969 blev denne wobler første gang 
præsenteret for et bredt publikum i 
Guldmanns katalog. Den første ver-
sion havde en anden næseprofil end 
den model, der kom allerede året efter. 
På Fyn havde flere dygtige kystfiskere 
eksperimenteret sig frem til en wobler-
type af træ med en indstøbning af bly i 
maven, der både kastede langt og alli-
gevel kunne føres langsomt i koldt vand. 
Flemming Birch Jensen var nok den 

første, der satte en større produktion i 
gang. 

Udenfor øen i midten af riget gik sal-
get dog trægt. Sportsfiskere er nu en-
gang et konservativt folkefærd, og de 
fleste mente, at wobleren var grim og 
klodset. Den havde ikke samme forfø-
rende finish som blink og pirke. Og set 
med datidens øjne var farvekombina-
tionen rød/gul nok for fræk. Indvendin-
gerne var mange, og Flemming havde 
i starten ikke nemt med at sælge dem, 
som da han første gang besøgte en for-
retning i Århus, hvor han nærmest blev 
smidt på porten. »De troede vist, at jeg 
gjorde grin med dem, da jeg pakkede 
woblerne ud«, fortalte Flemming mig i 
1989. Men denne århusianske grejbutik 
endte med at blive en af hans største af-
tagere.

Flemming Birch Jensen og 
hans berømte kystwobler
Af Lars Østergaard Jensen

Den følgende artikel blev bragt i Sportsfiskeren 1989, da Flemming Birch Jensens 
fynske kystwobler havde 20-års jubilæum. Meget vand er skvulpet i strandkanten si-
den dengang, da produktionen af træwoblerne blev indstillet og erstattet af modeller 
i plast. Da jeg heldigvis stadig har en håndfuld tilbage af disse ørredmagneter, har 
jeg nu fisket med denne »grimme ælling fra Fyn« i over 50 år og kommer til at savne 
dem, når den sidste går tabt i en tangbusk!
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gram tunge og meget langtkastende 
model, som man kunne præsentere i 
adstadigt tempo over tangskove uden at 
de satte sig fast. Også flere norske laks 
fik sat bidemærker i en senere større 
model på 40 gram. Og med sine lang-
somme fiskelignende bevægelser og 
skrappe signalfarver kunne wobleren 
sætte fut i træge vintergedder, der stod 
udenfor kastevidden af almindelige ged-
dewoblere af plast. 

Besøg i værkstedet
I 1989 besøgte jeg Flemming i forbin-
delse med min artikel til Sportsfiskeren. 
I landsbyen Messinge på Nordfyn havde 
han i mange år haft produktion og lager i 
en tidligere landbrugsejendom. I de før-
ste år var grejfremstillingen et aftenjob, 
som Flemming havde ved siden af sit 
arbejde som værkstedsleder på en mø-
belfabrik, men snart var der blevet basis 
for at gøre hobby til levebrød, og sam-
men med familien tog han springet som 
selvstændig i 1982 – hvorefter der for 
alvor kom gang i drejebænken og stans-
ejernet. Et år kom produktionen af wob-
lere op på hele 40.000 stykker. Snart 

kom der andre meget effektive ørred-
blink på programmet som Flipper, Filur 
og Trumf i alle mulige størrelser og far-
ver. Udover egenproduktion markeds-
førte Flemming også kvalitetsgrej som 
amerikanske Cisco Kid, norske Möre-
silda, diverse havpirke, jigs og tackler til 
sild og makrel, men han havde også et 
af landets største fluesortimenter. Søn-
nen Erling holdt styr på lageret, mens 
Flemming selv kørte land og rige rundt 
for at besøge forhandlerne.

Bagsiden af medaljen var, at han ikke 
længere kom så meget ud til sine elske-
de fynske kyster ligesom der heller ikke 
blev så megen tid til hans anden store 
kæphest, kastesporten. Ældre læsere 
husker Flemming, som et af landets 
stærke esser ved de store internationale 
kastekonkurrencer. Mange af de davæ-
rende danske rekorder i f.eks. læng-
dekast sad han i 1989 stadig på. Som-
merferierne var dig hellig og tilbragtes 
sammen med familien og gode venner 
ved den norske lakseelv, Gaula – hvor 
de fleste af laksene selvfølgelig blev 
overlistet på egne blink

fiskpaakrogen.dk

Bruger du Facebook?
Så find Sønderjysk Sportsfisker Forening 

og følg os derinde for nyheder og meget andet
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V/ Peter tramm · FabriksVej 11 · 6500 Vojens · tlF. 74 54 10 29

Skrot din gamle bil
og få kontanter med hjem...

Vi gi’r 3.500,- Krogh’s Autoophug
Udsigtsvejen 19 · 6510 Gram

Telefon 74 82 27 99 · www.kroghs-autoophug.dk

AutoPartner.dk
Ørderup Kirkevej 45
6520 Toftlund

Tlf.: 74 83 23 23
www.oves-auto.dk

OVE’S AUTO APS

AutoPartner – For en sikkerheds skyld

Vi er flyttet i nye lokaler og har skiftet navn 
til Ove’s Auto. Du vil stadig få den samme 
gode service og vi reparerer stadig alle biler, 
uanset mærke og årgang – også i garanti- 
perioden på helt nye biler.

Vi glæder os til at servicere dig og din bil i 
vores nye lokaler!

HT AUTOCENTER ER 
BLEVET TIL OVE’S AUTO

www.cac-certi�ceret.dk
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